Vacature: CNC operator
Locatie: Dordrecht – 32-38 uur per week
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een zelfstandig CNC operator met ambitie. Als CNC operator
werk je aan:
• Een CNC machine is een Nakamura Tome SC300II met dubbele spindel, turret met 2x12
gereedschappen, aangedreven gereedschappen en een Y as
• Voor grotere series is de machine uitgerust met een stafaanvoer en een UR10E robot.
• Producten met name in kleine series en enkele stuks in AISI 316(L) en bijzondere materialen zoals
Inconel, Hastelloy en Titanium soorten. Daarnaast bestaat een deel uit R&D van producten en
gereedschappen voor onze productie locaties over de wereld
• Relatief kleine producten max ø200 met een lengte van max 200mm met een hoogwaardig eindniveau
met toleranties tot 0.01mm
• Het naar een volgend niveau brengen van de CNC operaties door het ondersteunen met de laatste
technieken, gereedschappen en software (MBD, SW Inspection, CAD/CAM)
Functieomschrijving
Als CNC operator ben je verantwoordelijk voor:
• De vertaling van de productietekening naar CNC programma in de FANUC besturing
• Instellen, nullen en planning van de gereedschappen nodig op de Nakamura
• Gereedschap selectie voor de verschillende bewerkingen
• Meedenken aan productverbeteringen die leiden tot kortere productie tijden
• Instellen van stafaanvoer en UR10E robot
• Bedienen van de Ultrasoon ontvettingsinstallatie en Lasermarking voor de bewerkte producten
• Dagelijks onderhoud van de CNC machine en ontvettingsmachine
Functie-eisen en ervaring
Je bij voorkeur ervaring op een CNC draaibank met Fanuc besturing en bent gewend redelijk zelfstandig te
werken op de machine. Nauwkeurig werken in een schone omgeving trekt je aan. Je vindt het leuk om het
uiterste uit de machine en gereedschappen te zoeken voor een optimaal resultaat. Je hebt de ambitie en
interesse om dingen te leren en je te blijven verdiepen in de nieuwste technieken en gereedschappen. Naast een
beheersing van het Nederlands beheers je ook het basis Engels goed in woord en schrift. Je toont inzet en je
neemt initiatief in je werkzaamheden. Je hebt een brede technische interesse en kennis, je werkt accuraat, hebt
een hands-on mentaliteit en je hebt een flexibele instelling. Je bent daarnaast wonend in de regio Dordrecht.
Aanbod
Een interessante, afwisselende en uitdagende functie met marktconforme arbeidsvoorwaarden en veel
mogelijkheden, waarin een breed scala aan vaardigheden en technieken aan de orde komt. Je werkt in een klein
productieteam. Badotherm begeleidt je in een opstart fase in het werken met de machine, UR10E robot en
ontvettingsmachine totdat je je comfortabel achter de machine staat. Ook externe training en begeleiding
behoort tot de mogelijkheden en specialistische trainingen binnen je vakgebied kunnen worden aangeboden.
Daarnaast wordt je begeleidt in het stellen en behalen van persoonlijke doelen gedurende het jaar.
Over Badotherm
Badotherm is een fabrikant van hoogwaardige mechanische proces instrumentatie. Door haar expertise, goede
kwaliteit en service is het bedrijf de voorkeursleverancier voor een aantal leidende transmitterfabrikanten in de
wereld voor het samenbouwen van scheidingsmembranen met hun instrumenten. Badotherm richt zich daarbij
met name op de (petro-)chemische en de olie & gas industrie. Wereldwijd werken er 225 medewerkers op 7
kantoren om de klanten overal te kunnen ondersteunen onze oplossingen.
Contactgegevens
Interesse? Mail je motivatie en CV naar career@badotherm.com. Voor vragen mail je naar
info@badotherm.com. Wij werken niet met recruiters voor de invulling van onze vacatures.
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